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Muistio: Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanketilaisuus  

 

Aika: Keskiviikko 7.6.2022 klo 8.45–10.30 
Paikka: Sotkamon virastotalo ja Teams-yhteys hybriditapahtumassa Terhi Lindsten ja 
Marketta Tervo paikan päällä ja muut osallistujat etänä) 
 
Läsnä: 
Terhi Lindsten, projektipäällikkö, Sotkamon kunta 

Marketta Tervo, Sotkamon käsityöyhdistys 

Marja-Leena Korhonen, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys ry & 
Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry 

Anni, Sotkamon Martat 

Tuukka Pasanen, Kylän Koirat ry 

Tarja Tervo, Tipasojan kyläyhdistys  

Raija Hakkarainen, Sotkamon Hengitysyhdistys 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
Terhi Lindsten avasi kokouksen klo 8:45. Paikalla oli yhteensä 7 henkilöä, jotka 
edustavat 7 eri järjestöä.   

 

2. Tilannekatsaus: 
Tilaisuudessa sovittiin, että hankkeen toiminta keskitetään kesän aikana yhdessä 
järjestettäviin toritapahtumiin ja opintoretkeen.  

• Yhdistysten toritapahtumat lauantaina 2.7. ja 30.7. klo 11-14. Tervetuloa 
mukaan järjestämään yhdistysten toritapahtumia. Ilmoittaudu mukaan 
terhi.lindsten@sotkamo.fi tai korhonen.marjaleena@gmail.com 

• 28.6. Hankkeen opintoretki Nurmekseen. Ilmainen kuljetus virastotalolta. 
Retkellä tutustutaan Puu-Nurmekseen, Närekartanoon ja Valtimon 
puukouluun ja omatoimimuseoon. Nurmeslaisista yhdistystoimijoista 
esitellään työttömien yhdistys Näre ry, kulttuuri- ja kotiseutuyhdistys 
Valtimo-Seura sekä Vanhan Kauppalan asukasyhdistys. Ilmoittautuminen 
terhi.lindsten@sotkamo.fi tai puhelimitse 040 352 8091. Lisätietoja ja 
ohjelma Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanke - Sotkamo 
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3. Sotkamon käsityöyhdistyksen puheenjohtaja Marketta Tervo esitteli yhdistyksen 
toimintaa. Yhdistys on perustettu vuonna 1984 jatkamaan aiemman Sotkamon 
kotikutojien toimintaa. Yhdistyksen toiminta keskittyy Sotkamon käsityömyymälän 
ylläpitämiseen, jossa jäsenet voivat myydä valmistamiaan töitä. Myymälässä 
sijaitsee myös Sotkamon kirkonkylän historiallinen pienoismalli vuodelta 1939.  
 
Käsityöyhdistyksen jäsenkanta on iäkästä ja mukaan toivottaisiin lisää toimijoita. 
Tapahtumassa keskusteltiin yhdessä siitä, kuinka käsityöt on yleinen harrastus, 
jota moni tekee itsenäisesti kotona, jonka vuoksi harrastajia ei tavoiteta mukaan 
yhdistyksen toimintaan. Tähän ideoitiin yhteisesti keinoina esimerkiksi avoimet 
käsityöpiirit, joissa voisi matalalla kynnyksellä kokoontua esimerkiksi neulomaan 
ja virkkaamaan yhdessä ja josta käsityönharrastajat voisivat myös saada apua ja 
ideoita omiin töihinsä. Käsityöpiirin järjestämiseen ei myöskään tarvittaisi 
välttämättä erillistä tilaa vaan toimintaan riittäisi esimerkiksi pöytä ja tuolit, jonka 
vuoksi niiden toteuttaminen onnistuisi esimerkiksi käsityömyymälässä, 
kahviloissa, hyvänmielen kulmassa tai Teams-kokouksessa. Käsityöpiirin 
toteuttaminen eri paikoissa voisi lisätä yhdistyksen toiminnan näkyvyyttä, kun 
tilassa olisi myös muita asiakkaita ja saavutettavuutta, sillä käsityömyymälän 
tiloihin rakennuksen toiseen kerrokseen pääsee ainoastaan portaista.     
 
Erilaiset työpajat, joissa opetellaan huovuttamaan tai värjäämään lankoja voisivat 
myös olla toteutuksia, jotka houkuttelisivat mukaan uusia toimijoita. Tällaisessa 
toteutuksessa olisi mahdollista ehdottaa yhteistyötä esimerkiksi kansalaisopiston 
kanssa. Lisäksi tapahtumissa mukana oleminen kuten toritapahtumat ja 
joulumyyjäiset havaittiin hyviksi keinoiksi tuoda yhdistyksen toimintaa esille 
laajemmalle yleisölle.     
 

4. Heinäkuussa järjestetään eri toimijoiden järjestämiä toritapahtumia, joista kaksi 
on yhdistystoimijoille. Toritapahtumat järjestetään kuun jokaisena lauantaina klo 
11.00 – 14.00. Toritapahtumat ovat osana Sotkamo 375 -juhlavuoden toteutusta 
ja kunta osallistuu tapahtumien rahoitukseen. Tapahtumista markkinoidaan 
yhteisillä lehtimainoksilla. Lisäksi tapahtumista julkaistaan tietoa Sotkamo APP -
sovelluksessa sekä Tapahtumien Kainuu -sivuilla. Yhdistyksien toivotaan lisäävän 
tietoa tapahtumasta myös omille viestintä- ja markkinointikanavilleen.   

2.7.Yhdistysten toritapahtuma 
9.7. Sotkamon yrittäjien toritapahtuma 
16.7. Sotkamon yrittäjänaisten toritapahtuma 
23.7. Sotkamon kunnan toritapahtuma 
30.7. Yhdistysten toritapahtuma   

2.7. tapahtuman ohjelma ja järjestäjät 

Yhteishenkilö: Marja Leena Korhonen korhonen.marjaleena@gmail.com 

Tapahtuman järjestävät Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry, Sotkamon kirkonkylän 
kyläyhdistys, Tipasojan kyläyhdistys, Sotkamon Martat, Eläkeliiton Sotkamon 
yhdistys, Sotkamon Hengitysyhdistys, Sotkamon Matkailuoppaat ry, Sotkamon 
Karaoke Klubi ja Sotkamon käsityöyhdistys yhteistyössä Sotkamon kunta ja 
Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli -hanke.  
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Esiintymässä Sotkamon Karaoke Klubi, joka esittää 70-luvun suosikkeja. 
Nostalgisessa suurkonsertissa esiintyy yli 20 klubin laulajaa. Esiintyminen 
toteutetaan karaokeklubin omilla äänentoistolaitteilla.  

Tapahtumassa on myynnissä käsitöitä ja arpoja sekä muurinpohjalettuja, 
makkaraa ja muita herkkuja. Tilaisuus tehdä kirpparilöytöjä ja tutustua eri 
yhdistysten toimintaan.  

Torilta kulmalta lähtee tapahtuman päättyessä klo 14 Sotkamon kirkonkylän 
opastettu kävelykierros, jonka toteutuksesta vastaa Sotkamon Matkailuoppaat ry. 
Tunnin kestävä opastus on kaikille avoin ja ilmainen. Oppaana toimivat Pirjo 
Neuvonen ja Helena Lehtovaara.  

 

 

30.7. toritapahtuman ohjelma ja järjestäjät 

Yhteyshenkilö: Terhi Lindsten terhi.lindsten@sotkamo.fi 

Järjestäjät: Hyväntekeväisyysyhdistys Iloksi ry, Tipasojan kyläyhdistys, Sotkamon 
Sakura, Kylän Koirat, Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys yhteistyössä Sotkamon 
kunta ja Vapaaehtoisjärjestöjen yhteistoimintamalli- hanke.  

Miten yhdistykset osallistuvat mukaan tapahtumaan: 

- Sotkamon Sakura noin 15 minuutin aikidonäytös lavalla 
- Tipasojan kyläyhdistys muurinpohjalettujen ja kahvin myynti 
- Sotkamon kirkonkylän kyläyhdistys makkaranmyynti ja pihapelit 
- Kylän Koirat artistien hankinta ja DJ-esitys 
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Sotkamon Sakura järjestää tapahtumassa aikido-esityksen. Lisäksi kartoitetaan 
musiikkiesitystä. Tuukka Pasanen kartoittaa omien kontaktiensa kautta 
mahdollisia live-esiintyjiä. Lisäksi hyödynnetään Sotkamon Nuorisoseuran Pertti 
Granqvistilta saatuja vinkkejä artistihankintaan liittyen.   

 

Toritapahtumien järjestelyissä huomioitavaa 

Kaikki järjestäjät tarvitsevat pöydät ja tuoleja, jotka voidaan hakea klo 10 
tapahtumapäivänä ja palauttaa tapahtuman jälkeen, sillä varasto on muuten 
lukittuna. Mikäli aikataulu ei onnistu otathan yhteyttä tapahtuman 
yhteyshenkilöön.  

Tipasoja tarvitsee vettä ja sähköä. Tapahtumaan hankitaan jatkojohtoja kunnalta 
myös muita yhdistyksiä varten.  

Sotkamon Sakura tarvitsee 30.7. tapahtumassa tatamin säilytyspaikan lavan 
läheisyydestä.  

Ideoita tapahtumiin liittyen 

- Kuoro 
- Lasten toimintanurkkaus, jossa esimerkiksi pomppulinna tai maalausseinä  

Tervetuloa mukaan järjestämään yhdistysten toritapahtumia heinäkuussa. 
Ilmoittaudu mukaan tai kerro oma ideasi tapahtumien toteutukseen liittyen Marja-
Leenalle ja Terhille. 

korhonen.marjaleena@gmail.com 

terhi.lindsten@sotkamo.fi 
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